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Buitenlandse holding in de kijker: 
Berkshire Hathaway
EEN ATYPISCHE BELEGGER
Warren Buffett is één van de beste be-
leggers ter wereld. Hij is 100% selfmade. 
Hij en zijn zakenpartner Charlie Munger 
bouwden de investeringsvennootschap 
Berkshire Hathaway op van 0 tot 500 mil-
jard USD. 
Wie verwacht dat deze investerings-
reus zijn beslissingen neemt vanuit een 
chique hoofdkantoor op Wall Street 
heeft het mis. Warren Buffett heeft altijd 
een hekel gehad aan de drukte op Wall 
Street. Daarom kiest hij als thuishaven 
Omaha (Nebraska), weg van alle hectiek. 
Ondanks zijn goed gevulde spaarboek, 
is zijn levensstijl niet veranderd ten op-
zichte van zijn begindagen in de inves-
teringswereld. De bescheiden miljardair 

woont nog steeds in hetzelfde huis dat 
hij in 1958 voor slechts 31.500 USD kocht. 

Warren Buffett heeft zijn investerings-
passie met de paplepel meegekregen. 
Zijn vader was een effectenmakelaar 
en hielp Warren bij diens eerste stappen 
op de beurs. Nadien is Warren zijn passie 
blijven voeden. Zo las hij als jonge knaap 
alle investeringsboeken in de Omaha 
stadsbibliotheek. Op de universiteit werd 
Warren Buffett opgeleid door zijn leer-
meester Benjamin Graham, die hem om-
vormde tot een value investor. 

In 1956 begon Buffett op aandringen van 
enkele vrienden en familieleden een ei-
gen beleggingsfonds. Het fonds was een 

groot succes en behaalde in de eerste 13 
jaar een gemiddeld jaarlijks rendement 
van 30%. De Dow Jones behaalde over 
diezelfde periode een jaarlijks rendement 
van 8.6%.2 In 1962 begon Warren Buffett 
met het kopen van aandelen van het 
textielbedrijf Berkshire Hathaway, dat hij 
nadien volledig opkocht. Het bedrijf was 
zeer goedkoop gewaardeerd, eigenlijk 
té goedkoop.  Later heeft Warren Buffett 
toegegeven dat dit zijn grootste miskoop 
was. Het enige positieve wat hij er aan 
heeft overgehouden is de naam van zijn 
investeringsvennootschap. Ondanks die 
ene grote tegenslag bleef Warren Buffett 
wel goed boeren op de beurs. 

DE INVESTERINGSSTRATEGIE
Verzamelen van kapitaal
Nadat Warren Buffett vruchteloos pro-
beerde om geld te maken met de tex-
tielactiviteiten van Berkshire Hathaway, 
kocht hij met die vennootschap in 1967 
zijn eerste verzekeraar Nico. Hiermee leg-
de hij de basis van zijn later succes. Het 
recept van Warren Buffett was eenvou-
dig: als goede verzekeraar inde hij meer 
premies dan hij schade moest betalen. 
De reserves dikten alsmaar verder aan 
en die kon hij vervolgens beleggen. In 
tegenstelling tot andere verzekeraars 
investeerde hij niet in obligaties, maar 
wel in aandelen. Hierin blonk hij uit. In de 
jaren ‘70 herhaalde hij dit trucje met de 
aankoop van Geico, één van de grootste 
verzekeraars in de VS.

Warren Buffett heeft uiteraard nog een 
tweede bron van inkomsten: hij is eige-
naar van een honderdtal bedrijven. Hij 
vertrouwt zijn bedrijfsleiders en laat het 
operationeel bestuur volledig aan hen 
over, maar als het gaat om kapitaalallo-
catie, hanteert Berkshire een centrale be-
nadering. Warren Buffett staat erop dat 
de cashreserves naar Omaha worden 
gestuurd, van waaruit Warren Buffett dit 
geld herinvesteert in andere bedrijven. 

2 The Outsiders: Eight unconventional CEO’s and their radically rational blueprint for success, William Thorndike
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Kapitaal allocatie
Doorheen de jaren wijzigde de investe-
ringsstrategie van Warren Buffett. Charlie 
Munger, de investeringspartner van War-
ren Buffett, speelde hierin een belangrij-
ke rol. In de beginjaren investeerde War-
ren in bedrijven met een zeer goedkope 
waardering. Hoewel deze strategie een 
hoog rendement opleverde, noemde hij 
dit later een fout. 

Vandaag investeert hij in bedrijven 
die leider zijn in hun sector en concur-
rentiële voordelen hebben. Indien hij 
aandelen van een bedrijf koopt, is hij ge-
neigd om deze aandelen bij te houden. 
Een prachtig bedrijf zal doorheen de tijd 
meer waard worden. Tijd is de vriend van 
een prachtig bedrijf, de vijand van het 
middelmatige.

Ook opmerkelijk in dit kader: Warren Buf-
fett betaalt bewust geen dividend. De 
bedrijven waarin hij investeert hebben 
weinig kapitaalinvesteringen nodig. Het 
geld dat vrijkomt, wordt door Buffett ge-
herinvesteerd in aandelen of het opko-
pen van bedrijven. Hij investeert in zeer 
uiteenlopende zaken en sectoren. Deze 
flexibiliteit zorgt ervoor dat Warren Buf-
fett meestal wel ergens een koopje kan 
doen. 

Organisatie
Warren Buffett organiseert zich anders 

dan de meeste beheerders op Wall 
Street. Dit wordt aangetoond in Tabel 1. 

DE PORTEFEUILLE VANDAAG
De huidige portefeuille van Berkshire 
Hathaway is zeer rendabel. Elk kwartaal 
genereert de holding een vrije kasstroom 
van ongeveer 5 miljard USD.

Beursgenoteerd
De beursgenoteerde portefeuille had 
eind juni een waarde van ongeveer 220 
miljard USD. Apple vertegenwoordigt hier 
ongeveer 50% van. Dit verbaast ons niet. 
Warren Buffett staat erom bekend om 
grote posities in te nemen.  Buffett heeft 
deze positie een aantal jaar geleden op-
gebouwd en profiteert mee van de for-
se koersklim van de afgelopen jaren. De 

beursgenoteerde portefeuille zou goed 
zijn voor ongeveer 40% van de intrinsieke 
waarde. De rest zijn private ondernemin-
gen en cash.

Privaat
Onder de niet-beursgenoteerde bedrij-
ven zitten vooral nuts- en energiebe-
drijven (o.a. energiecentrales, distribu-
tienetwerken en oliepijpleidingen) en 
het spoorwegbedrijf Burlington Northern 
Santa Fe. Maar ook de verzekeringsacti-
viteiten vallen hieronder. 

Meest recente (des)investeringen 
1) Warren Buffett kondigde op zijn 90ste 
verjaardag aan dat zijn bedrijf een be-
lang van iets meer dan 5% heeft ver-
worven in vijf toonaangevende Japanse 

Het is veel beter om een 
prachtig bedrijf aan een matige 
prijs te kopen dan een matig 
bedrijf aan een geweldige prijs.

Warren Buffett Wall Street

Hoe lang wordt een aandeel 
bijgehouden? 

Vaak voor “altijd” Ongeveer 5 jaar

Hoe lang blijft men CEO? Al reeds 50 jaar Wijzigt regelmatig

Schuld? Geen Veel

Hoe worden deals 
aangereikt? 

Direct contact met Warren 
Buffett

Via tussenpersonen en medewerkers

Snelheid van beslissing 
nemen? 

Vaak op 24 uur Weken tot maanden

Gebruik van adviseurs? Geen Veel

Aantal werknemers 
hoofdkantoor

23 werknemers Vaak duizenden 

TABEL 1 - ORGANISATIE
Bron: The Outsiders: Eight unconventional CEO’s and their radically rational blueprint for success, William Thorndike

Berkshire top 10
In USD, augustus 2020

Europa Waarde participatie

Apple Inc. 108.595.119.090

Bank of America Corp 24.106.765.820

Coca-Cola Co 19.480.000.000

American Express Company 14.471.241.315

Kraft Heinz Co 9.391.308.151

Moody’s Corporation 6.796.770.537

U.S. Bancorp 5.195.270.251

Charter Communications Inc 3.187.770.728

Wells Fargo & Co 3.179.468.575

DaVita Inc 2.943.954.689
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handelshuizen. Het gaat om Itochu Corp., 
Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & 
Co. en Sumitomo Corp. Dit is een grote 
investering, ook voor Berkshire Hathaway. 
Een belang van 5% in elk van deze onder-
nemingen wordt gezamenlijk geschat op 
ongeveer 6,25 miljard USD. De Japanse 
handelsbedrijven zijn conglomeraten 
die producten importeren, van energie 
en metalen tot voedsel en textiel. Ze ver-
lenen ook diensten aan fabrikanten en 
handelaars. Berkshire is van plan de in-
vesteringen voor een lange termijn aan 
te houden en zijn belang in elk van de 
bedrijven mogelijk te vergroten tot maxi-
maal 9,9%, afhankelijk van de prijs. 

2) Warren Buffett heeft sinds de beurs-
gang van Ford in 1956 niet meer geïn-
vesteerd in een beursintroductie. Met de 
investering – die waarschijnlijk gemaakt 
werd door toekomstige opvolgers van 
Warren Buffett – in de cloud specialist 
Snowflake, kwam hier verandering in. 
Berkshire Hathaway kocht deze aande-
len vlak voor de IPO voor ongeveer 770 
miljoen dollar. Door de sterke vraag op 
de dag van de IPO, steeg het aandeel 
Snowflake met 110%, waardoor Berkshire 
Hathaway meteen een mooie meer-
waarde realiseerde. 

3) De voorbije maanden verkocht War-
ren Buffett o.a. zijn aandelen in vliegtuig-
maatschappijen en zijn aandelenposi-
ties in enkele banken. •
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Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publica-

tie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 

verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aande-

len) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet 

een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele 

risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat 

zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde 

kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gere-

aliseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toe-

komst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen 

als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld 

worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. 

Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendemen-

ten beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publica-

tie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht 

van de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens & Cie
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens & Cie begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen 
andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.
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